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Eindelijk thuis
November 2011 was de maand van de spiritualiteit. Het boek
'Eindelijk thuis', Gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de
verloren zoon' van Henri Nouwen (Tielt, Lannoo 1991), is uitgekozen
tot het mooiste spirituele boek van het jaar. Een prijs die niet alleen
door een jury werd toegekend, maar mede door de vele lezers die op
het boek gestemd hebben. Inmiddels is de 28e druk verschenen.
De verloren zoon
Als ik het boek in handen heb
valt mijn oog direct op de
prachtige afbeelding van
Rembrandt op de omslag van
het boek. Het is een schilderij
van het verhaal over „de verloren
zoon‟, een verhaal dat de meeste
mensen wel kennen. Het is één
van de gelijkenissen in het
evangelie van Lucas (15,11-32)
en gaat over een vader die twee
zonen heeft. Zijn jongste zoon
vraagt de erfenis op, zegt zijn
ouderlijk huis en vader vaarwel
en trekt de wijde wereld in. Na
verloop van tijd heeft de jongen
zijn erfenis er doorheen gejaagd
en keert hij berooid terug. Zijn vader verwelkomt hem met open
armen. De oudste broer is hierover echter ontstemd omdat hij altijd
volgens de regels heeft geleefd en hij voelt zich tekort gedaan.
Het schilderij in Sint Petersburg
Het schilderij van Rembrandt, geschilderd in 1668, hangt in het
museum „de Hermitage‟ in Sint Petersburg en is het topstuk van het
museum. In de 19e eeuw zijn vele schilderijen van Hollandse meesters
terecht gekomen in Sint Petersburg, mede door de banden van het
Koninklijk Huis. Anna Paulowna, de vrouw van koning Willem II, was
immers de zuster van tsaar Nicolaas I. Al langer waren er goede
banden tussen Holland en het Russische Rijk. Sinds het begin van de
18e eeuw, toen tsaar Peter de Grote enkele maanden in Holland
verbleef, waren er al betrekkingen. Hollandse werklieden en
kooplieden trokken naar de nieuwe stad en verbleven er voor enkele
maanden of jaren. Tijdens mijn studiejaren in Kampen mocht ik als
student-assistent meewerken aan het onderzoek naar de Hollandse
hervormde kerk die in Sint Petersburg van 1713-1927 bestaan heeft.
Dat bracht mij ook drie maal naar deze bijzondere stad om de
archieven aldaar te bezoeken. Drie keer heb ik ook de Hermitage
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bezocht en gestaan voor het indrukwekkende schilderij van
Rembrandt. Vooral het formaat maakt het al bijzonder, het doek is
drie bij vier meter groot.
De zoektocht van Nouwen
Nouwen heeft een geruime tijd doorgebracht voor het schilderij,
dagenlang zat hij ervoor en nam alle details in zich op. Het was een
zoektocht en die beschrijft hij in zijn boek, zijn onrust, zijn twijfel, zijn
worsteling met zichzelf. Nouwen kiest steeds een ander perspectief
en zag er zijn leven in terug. Hij zag zichzelf terug in de jongste zoon,
die vrij wilde zijn en het leven wilde ontdekken, die erop uit trok en
het niet altijd zo nauw nam met de regels. Later in zijn leven
herkende hij zich in de oudste broer, die worstelt met gevoelens van
jaloezie. Ouder geworden identificeerde hij zich vooral met de vader.
Daar voelde hij zich „Eindelijk thuis‟ komen. De vader die zich met
ontferming buigt over de zoon die weer thuisgekomen is. De zoon die
voor zijn vader op de knieën is gevallen. Een ontroerend moment en
prachtig door Rembrandt weergegeven.
Waar is thuis?
De meeste van ons hebben een eigen huis, een plek waar je thuis
bent, met je eigen vertrouwde spullen om je heen. Een huis waarin je
je goed en veilig voelt. Voor mensen die in een ziekenhuis of
verpleeghuis verblijven kan dat ook behoorlijk verwarrend zijn. Al het
vertrouwde is dan weg en je wordt er onzeker en onrustig van. Een
volkswijsheid zegt het zo treffend „oost, west, thuis best.‟ Thuis zijn, je
thuis voelen bij iemand of iets, is je geaccepteerd voelen zoals je ben.
Thuiskomen bij God
Het geloof kan een zoektocht zijn naar wie je zelf bent in de relatie tot
God. Zo heeft Nouwen dat sterk ervaren. Zijn zoektocht eindigde in
het gevoel van thuiskomen bij God en sterker nog, hij kwam „Eindelijk
thuis‟. Thuiskomen is ook bij God een plek vinden. Zijn gastvrijheid en
ontferming ervaren, Zijn genade en vergeving. Daar waar altijd de
deur open staat en we welkom zijn.
Thuis komen en thuis zijn, heeft met veiligheid te maken en met
geborgenheid. Een plek hebben waar je gezien wordt, een plek waar
je geliefd bent, een plek waar je mag zijn wie je bent. Je hoeft je niet
anders of beter voor te doen.
De kerk als een „thuis‟
En daarvoor willen we ook kerk zijn. Een huis dat open is voor gasten
die tijdelijk of voor langere tijd aanwezig zijn, voor wie verdrietig zijn,
voor de ontheemden, de vreemdeling. Waar mensen op adem
kunnen komen en troost en barmhartigheid ondervinden. We lezen
hierover o.a. in de Bergrede in Matteüs (5,1-10), waar Jezus de
mensen onderwijst.
Een kerk wil als een herberg zijn waar voor iedereen een plaats is.
Om je thuis te kunnen voelen is gastvrijheid een groot goed. Een
gemeente waar je welkom bent, waar de deur open en de koffie klaar
staat voor een praatje en een luisterend oor. En het mooie is dat we
daar allen toe geroepen worden. Een ieder kan op zijn of haar eigen
wijze daar een steentje aan bijdragen, als lid van het lichaam (de
gemeente) van Christus. Gemeente zijn is ook op weg zijn, evt. in een
ander gebouw verder gaan. Ten diepste gaat het om Christus in
wiens naam we samenkomen, in wiens geest wij handelen naar
elkaar toe en naar mensen om ons heen.
Nel van Dorp

2

Stadspenning voor
ds. Fokke Fennema
Bij zijn afscheid als bestuursvoorzitter van Stek – stichting voor
stad en kerk – in Den Haag heeft
ds. F.B. (Fokke) Fennema de
stadspenning van de gemeente Den
Haag ontvangen uit handen van
wethouder R. Baldewsingh.
De uitreiking vond plaats tijdens de
Nieuwjaarsbijeenkomst van de
Protestantse Gemeente van
‟s-Gravenhage in de Kloosterkerk op
11 januari 2012.

(Advertentie)

De uitdaging ligt
voor u klaar!
Word hulpkoster (v/m) in
de Shalomkerk voor het
vervangen van de kosteres
tijdens haar vakantie.
Wij bieden een gezellige
zelfstandige werkkring en
omgeving, helaas zonder
salaris, maar wel met veel
waardering van de
wijkgemeente voor uw
inzet.
Inlichtingen en
‘sollicitaties’:
Piet Hamel, tel 3668203

Actie Kerkbalans succesvol van start
De boodschap van het college van kerkrentmeesters is duidelijk: Er
zal flink moeten worden bezuinigd om de komende jaren goed door
te kunnen komen. De grootste hap bezuinigingen komt uit het
afstoten van kerkgebouwen en inkrimping van predikantsplaatsen.
Maar het is goed en ook noodzakelijk om op kleinere schaal goed op
de „kleintjes‟ te letten.
In die lijn paste ook het besluit van de kerkenraad om ook dit jaar
weer de enveloppen voor de actie Kerkbalans door de
gemeenteleden zelf te bezorgen. Het is een compliment waard dat
alle ruim 600 enveloppen, die op straat waren gebundeld, na de
oproep in de kerkdienst op 15 januari, spontaan werden
meegenomen en bezorgd.
Tijdens het koffiedrinken na de dienst op 22 januari gaf Ben Damen
in een presentatie toelichting op het invullen van het formulier met
acceptgiro omdat de toelichtende tekst nogal wat verwarring bleek te
scheppen. Hij gaf ook inzicht in het geefgedrag van onze
wijkgemeente in relatie tot de andere Haagse wijkgemeenten en het
landelijk gemiddelde. Het zal best aan de voor sommige mensen wat
verwarrende omstandigheden bij het vormen van onze nieuwe
wijkgemeente hebben gelegen, maar het oogde niet best. Gemiddeld
wordt er gewoon te weinig gegeven om een wijkgemeente gezond te
laten functioneren. En dat is toch nodig.
Maar ondertussen kon penningmeester René Denie op deze zondag
al 32 retourenveloppen in ontvangst nemen die ter plekke, of via
contactadressen binnenkwamen. (Ook dat spaart portokosten!) Hij
ging gelijk aan de slag met het tellen.
De oogst: 32 toezeggingen, goed voor een bedrag van € 16.714,-.
Dat is gemiddeld, afgerond, € 522,- per jaar. Als die lijn kan worden
doorgetrokken zou dat een geweldige opsteker voor het komende
jaar zijn.
Rinus van Delft

Van de Diaconie
Werelddiaconaat
Zondag 5 februari is het weer Werelddiaconaatszondag. Ds. Adri van
Oudenallen hoopt in deze dienst voor te gaan. Medewerking aan
deze dienst wordt verleend door het koor Les Sirenes uit De Lier
onder leiding van Robert H. Vorwald. Na afloop van de dienst is er
weer gelegenheid om bij de tafel achter in de kerk inkopen te doen
bij de dames van de Wereldwinkel uit Scheveningen

Maaltijdgroep maakt succesvolle doorstart
De doorstart van de maaltijdgroep, die op verzoek van velen uit de
wijkgemeente heeft plaatsgevonden is een succes geworden,
Een kookgroep van vijf vrijwilligers heeft op 18 januari jongstleden

een maaltijd bereid voor 31
deelnemers. Ondanks de huidige
beperkte mogelijkheden in de
keuken werd de maaltijd toch een
succes waar zowel de kookgroep als
de deelnemers met plezier op
terugkijken.
Na afloop heeft de kookgroep hulp
gehad van enkele deelnemers om
de toch wel grote afwas weg te
werken. Het gezegde: „Vele handen
maken licht werk‟ was ook hier van
toepassing.
Er hadden zich 34 deelnemers
opgegeven maar door ziekte
moesten drie personen noodgedwongen afhaken.
Al met al is dit hernieuwde initiatief
voor herhaling vatbaar. Hopelijk dan
een volle bak van 35 deelnemers en
weer vijf „kokers.‟
De kookgroep is aan uitbreiding toe,
dus hierbij een oproep aan
kookgrage gemeenteleden, die hun
steentje op deze wijze willen en
kunnen bijdragen. Er kunnen dan
meer kookgroepen worden
samengesteld, zodat men maar
eenmaal in de pakweg 3 maanden
hoeft te koken.
Jaap Baak, telefoon 3976252

Vergeet de
Koffieochtend op
8 februari niet!
Op 8 februari aanstaande zal er
weer een koffieochtend worden
georganiseerd.
De Shalomkerk staat dan gastvrij
open voor een ieder die gezellig een
praatje wil maken en een lekker
(gratis!!) bakkie koffie of thee wil
komen drinken.
Omdat in het vorige nummer onder
het stukje de naam van Philip den
Heijer was weggevallen wisten
degenen die zich wilden opgeven
om af en toe een handje te helpen
bij het koffie- en theeschenken, niet
bij wie ze dat moesten doen. Nu wel
dus. Philip den Heijer is telefonisch
te bereiken op 3910762 en per
mail: heijer58@hetnet.nl.
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laatste werd een Afrikaans lied
gezongen. Een vrolijk en melodieus
nummer met kracht en uitstraling
gezongen. Een waardevolle afsluiter.
Een warm en lang applaus volgde
en we konden er niet bij blijven
zitten. Het publiek kreeg vervolgens
waarom het vroeg ; een toegift. Bij
een afscheid horen bedankjes. Gees
opende de rij en overhandigde de
leden een presentje in de vorm van
een lichtje. Zij lichtte verder toe, dat
het enerzijds erg jammer is dat
Spark nu stopt, maar dat zij dit wel
doet op haar hoogtepunt. Beter zo,
dan als een nachtkaars uitgaan.

Afscheidsconcert Spark
Zaterdagavond, 21 januari jl. heeft Spark voor het laatst van
zich laten horen. Dit afscheid vond eervol plaats in een volle
bovenzaal van de Shalomkerk. Na 12 jaar leek het niet langer
haalbaar om Spark op deze manier te laten voortbestaan. Met
name de continuïteit kwam steeds meer in het geding.
Het idee tot oprichting van dit jongerenkoor ontstond in 1999, na een
bezoek van een aantal gemeenteleden aan onze partnergemeente in
Lübben. De gezamenlijk gezongen liederen hielden een vonkje
brandend……Spark werd geboren en ging in 2000 effectief van start.
Veel leden van het eerste uur zijn hun Spark trouw gebleven. Wel zijn
ze wat ouder geworden; van tiener tot ( jong ) volwassen. Hierbij is
Spark ook inhoudelijk gegroeid. Tot 2008 zwaaide Gees Wagner de
dirigenten scepter. In dat jaar nam haar dochter Margriet dit stokje
met enthousiasme over. Maar we zagen ook dat Gees als een “soort
moeder” bij Spark betrokken bleef. Zij opende de avond met een
hartelijk welkom voor publiek en artiesten. Deze opening ging
gepaard met een symbolische handeling. Zij ontstak een aantal
sterretjes als startsein voor Spark. En het schitterde die avond.
Het zou een keurig verzorgde avond worden. Dit bleek o.a. al uit het
fraaie programmaboekje. Ook hierin de nodige symboliek met op de
voorpagina onder de naam Spark een rups die verpopt en uitvliegt als
volwassen vlinder. De eerste drie liederen maakten direct sfeer in de
zaal. Na deze warming-up nam Gees weer het woord en sprak alle
leden persoonlijk toe, met voor ieder een aparte karakteristiek. Een
hele mooie was bijvoorbeeld: “Echte vrienden hoef je niet te zien, die
staan altijd achter je”. Halverwege het concert was er een muzikaal
intermezzo van Christian Hutter, de pianist die Spark vanaf het begin
heeft begeleid. Dit keer speelde hij een medley van Sparkliederen en
popmuziek. De koorleden en hun dirigente konden even aan de kant
gaan zitten. Ondanks dat de potpourri een vrolijk karakter had, leek
het er toch sterk op, dat de Sparkleden met een weemoedige blik
hun pianist beluisterden.
Voordat met het tweede deel van het concert werd begonnen, merkte
dirigente Margriet op, dat zij heel blij is met deze pianist, omdat hij
haar altijd feilloos aanvoelde. De voorstelling ging verder met Duitse,
Engelse en Franse liederen. Het concert vloog verder om en als
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Ook Marleen Damen sprak een
dankwoord uit en gaf aan dat zij
altijd enorm veel plezier aan Spark
had beleefd. Zij vatte de situatie
heel kernachtig samen; het is
jammer te stoppen, maar het is
goed zo! Zij bedankte speciaal de
leidende krachten achter Spark,
Margriet en Christian, met een
fraaie bos bloemen. De overige
leden werden voorzien van een
mooie rode roos. En nog was de
koek niet op. Want namens de
Lübbenwerkgroep bedankte Harriët
Kolber Spark voor alle mooie
momenten en overhandigde een
presentje met een gele roos.
Maar toen vond Spark het wel tijd
voor een hapje en drankje. En ook
dit hadden ze weer keurig geregeld.
Het werd nog een gezellige nazit en
de zaal liep maar langzaam leeg. Bij
de deur kreeg iedere bezoeker ook
een aardigheidje in de vorm van een
Sparkboekenlegger en een paar
sterretjes. Zo konden we Spark zelf
mee naar huis nemen.
Bas Steenks

Jongerendienst 8 januari 2012
De eerste jongerendienst van het nieuwe jaar had als
onderwerp ‘rechtvaardigheid’.
In de hedendaagse tijd komt rechtvaardigheid of juist
onrechtvaardigheid maar al te vaak aan het licht. Aan de hand van
een krantenartikel over een verzetsheld die vijftig jaar later bekent
een verzetsstrijder vermoord te hebben is gediscussieerd over
rechtvaardig handelen.
Om rechtvaardig te kunnen handelen, moet je weten wat
rechtvaardigheid is. Om die reden kreeg iedereen een aantal
quizvragen over gebeurtenissen uit de bijbel. Niet voor iedereen
waren de vragen makkelijk. Sommigen moesten ook meer vragen
beantwoorden om uiteindelijk allemaal de winnaar te zijn.
Rechtvaardigheid komt in de bijbel terug in Matteüs. Het verhaal van
de wijngaard. We hebben dit bijbelstuk gelezen en besproken.
De discussie ging over wat rechtvaardigheid inhoud en de vraag of er
rechtvaardig is gehandeld in de bijbel.
Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat wat wij onder
rechtvaardig verstaan anders is in vergelijking met de bijbel. Als
mens doe je je best rechtvaardig te handelen, God staat daar boven.
Een moeilijke vraag daarop volgde, hoe weet je als mens dat je
rechtvaardig handelt? Verschillende antwoorden volgde op deze
vraag, hieronder een schets van de besproken antwoorden.
'Volg je gevoel, dan weet je dat je goed zit', 'Vertrouw erop dat als je,
je best doet, God dit positief zal ontvangen', 'Blijf kritisch naar jezelf',
Geloof erin dat je vergeven zal worden.
Al pratende kwamen we tot de gedachte dat we als mens ons best
doen, maar God er boven staat. Hij zal bepalen wat rechtvaardig is.
Dit is lastig, omdat je als mens niet kan bevatten wanneer je goed
bent, met andere woorden; 'Weet je van te voren dat je in de Hemel
komt?' Het dilemma dat je als mens niet bij God zijn
rechtvaardigheid kan komen maakt het geloof moeilijk, als mens wil
je graag duidelijkheid, je wilt alles kunnen bevatten en zelf snappen.
Uiteindelijk het geloof dat God erboven staat maakt het ook zeer
krachtig, want God vergeeft.
Een tweestrijd wat het geloof mooi maakt en och ingewikkeld.
Daarom is het geloof ook een proces. Een proces wat je in je leven
mee zal dragen.
Willemijn Melis en Marleen Damen

Op weg naar Pasen
We hebben net Kerst achter de rug en Pasen komt eraan. Pasen?
Zult u nu misschien denken, dat duurt nog even. Maar de
voorbereidingen zijn al ruim voor de Kerst gestart en krijgen nu
steeds meer vorm. Net als vorig jaar wordt er door de jongeren weer
een Paasnacht georganiseerd. Door het donker heen vanaf 00:00
uur, uitzien naar het licht van Pasen. Het beleven, het voelen, het
meemaken. Ik wil natuurlijk nog niet alles verklappen, maar kan
alvast een klein tipje van de sluier oplichten. Ook dit jaar zal het
thema en de boodschap van de Paasnacht, terug te vinden zijn in de
andere diensten tijdens de Stille week. Bij deze wil ik u dan ook
alvast van harte uitnodigen om naar de diensten te komen en wees
ook welkom tijdens de Paasnacht, zowel een deel hiervan of de

gehele nacht. Vorig jaar stapten we
in de „trein‟ op weg naar Pasen, dit
jaar geen treinreis, maar we volgen
onze reis op de weg van het
Ganzenbord…..
Marleen Damen

Welkom
op de Smikkel en
Smul Stap In
Nog nooit op Stap In geweest? Dan
is vrijdag 24 februari 2012 dé
gelegenheid om kennis te maken
met deze club en met de voor de
regelmatige bezoekers befaamde
culinaire kwaliteiten van het Stap In
team.
In de grote zaal van de Shalomkerk
zal voor de Stap In bezoekers, maar
ook voor iedereen die er graag bij
wil zijn, een smakelijke maaltijd
worden geserveerd. Het menu? Dat
was altijd een verrassing en dat is
het nu ook. Tongstrelend zal het
zeker weer zijn.
Wat het kost? Niets. De fooienpot
van Stap In én een vorstelijke gave
van Sinterklaas maken de realisatie
van dit jaarlijks terugkerend festijn
mogelijk. Wilt u toch wat geven? Op
de avond zelf hoort u welk goed doel
we dit jaar voor ogen hebben.
Een ding vragen wij u vriendelijk:
breng gezelligheid mee.
Wilt u deelnemen? Schrijf u voor 16
februari a.s. in. Op de balie in de hal
van de kerk ligt een intekenlijst
klaar. Dat is voor de koks
noodzakelijk om de hoeveelheden
te plannen. Het aantal deelnemers
is wel beperkt tot de capaciteit van
de bovenzaal.
Heel graag tot ziens. Op 24 februari
staat er om 18.00 een versnapering
klaar en om plm. 18.30 uur kan het
smikkelen en smullen beginnen.
Het Stap In team

Giften
Opbrengst koffiebusjes december
€ 119, 71 en € 94,41
Corry de Haan
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Comité Meeleven
Op maandag 16 januari hebben we tijdens de vergadering van het
Comité Meeleven afscheid genomen van An Groen, Gré de Bruin en
Wil Toet als leidinggevenden. Alle drie dames kregen ieder apart een
toespraakje. Zij werden daarin bedankt voor hun inzet en het vele
werk dat ze met veel plezier en hart voor de mensen verricht hebben
voor het Ouderen Werk en het Comité Meeleven.
De dames kregen als afscheid een prachtig boeket bloemen en een
„envelop met inhoud‟ uitgereikt.
An Groen gaf het stokje (c.q. hamertje uit Zuid-Afrika) over aan Ingrid
Kraayveld en wenste haar een fijne tijd als leidinggevende van het
Comité Meeleven toe. Ingrid bedankte An en sprak de hoop uit dat
ook onder haar leiding van een prettige samenwerking sprake mag
zijn. Met een nieuwe start en een actief Comité Meeleven hopen we
ook in het nieuwe jaar menig bezoekje te brengen aan zieken en
jarigen.
Diny Hamel

Over Comité Meeleven
Het Comité Meeleven werd ongeveer 50 jaar geleden opgericht door
enkele dames uit de wijkgemeenten 3 en 4 van de gereformeerde
kerk van Den Haag Escamp. Ook in de hervormde wijkgemeente
Exoduskerk en Sjalomkerk was er een Hervormde Vrouwen Dienst
(HVD) Loosduinen actief.
Daarmee werd in een behoefte voorzien omdat er destijds veel jonge
gezinnen waren die hulp nodig hadden. Deze hulp bestond uit:
naaiwerk, boodschappen doen, hulp bij ziekte en een luisterend oor.
De HVD had een nog bredere opzet, met name wat betreft de
organisatie van de crèches e.d. Langzamerhand kromp deze
doelgroep steeds verder in en werden de activiteiten ook steeds
minder nodig. Daarvoor in de plaats werden bezoeken bij ziekte en
verjaardagen van ouderen door Ouderen Werk en Comité Meeleven
steeds belangrijker taken.
Veel leden van onze wijkgemeente Bouwlust-Vrederust ervaren deze
bezoeken als zeer prettig en gezellig.
De standaard bezoekleeftijd voor verjaardagen is door het nieuwe
Comité opgehoogd naar 75 jaar maar voor een ziekenbezoek wordt
natuurlijk geen leeftijdsgrens gesteld.

Oproep inleveren antwoordstrookjes
De eerste zondag van januari lagen er in de kerk enveloppen klaar
om te worden verspreid onder oudere leden van onze wijkgemeente.
Daarin zat een brief met de vraag of de geadresseerde mensen
eventueel bezoek willen hebben. Het was de bedoeling dat de
bezorgers binnen twee weken het antwoord zouden ophalen.
In veel gevallen is dat nog niet gebeurd. Het zou goed zijn als alle
bezorgers van de brieven dit alsnog willen doen. Zo weten we zeker
dat er geen leden van onze wijkgemeente worden vergeten.
Dus heel graag uw medewerking. Let er wel op dat als de mensen het
strookje meegeven dat er ook hun naam op komt te staan. U kunt de
strookjes in het kastje bij de balie doen. Ook kunt u de namen
doorgeven aan Diny Hamel, tel. 3668203 of een van de andere
dames van het Comité.
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Agenda
1-2

2-2

09.30 uur
13.30 uur
19.30 uur
09.30 uur
10.00 uur
15.00 uur

6-2
7-2
8-2

9-2

19.45 uur
20.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
13.30 uur
14.30 uur
09.30 uur
19.30 uur

13-2
14-2
15-2

15.00 uur
09.30 uur
09.30 uur
13.30 uur

16-2

09.30 uur

22-2

09.30 uur
13.30 uur

23-2

09.30 uur
19.30 uur
18.00 uur

24-2
29-2

09.30 uur
13.30 uur

Handwerkclub
Schaakclub en
kaartclub
Op Dreef
Crea-ochtend
Amnesty
schrijfgroep
Comité meeleven
Kerkenraadsvergadering
Zanggroep
Handwerkclub
Koffie ochtend
Schaakclub en
kaartclub
Verjaardagmiddag
Crea-ochtend
Avondgebed
Comité meeleven
Schoonmaakploeg
Handwerkclub
Schaakclub en
kaartclub
Crea-ochtend
Handwerkclub
Schaakclub en
kaartclub
Crea-ochtend
Liturgiecommissie
Stap-in (smikkelsmulavond)
Handwerkclub
Schaakclub en
kaartclub

Bloemenfonds
Hartelijk dank voor uw goede
bijdragen in het afgelopen jaar. Het is
altijd fijn te horen en te lezen hoe
iedereen de bloemengroet zo
waardeert. Het is immers ook een
prachtig gezicht om een mooi
bloemstuk te zien staan op de
liturgische tafel. Financieel proberen
we het iedere keer rond te krijgen,
maar om u een indruk te geven; de
kosten zijn per maand echter
gemiddeld vier keer hoger dan de
opbrengsten uit de busjes. Dankzij de
giften die we hebben mogen
ontvangen konden we 2011 toch
goed afsluiten, waarvoor hartelijk
dank!
Lenie Damen

W eerklank
Hartelijk dank voor het prachtige bloemstuk dat ik eerste kerstdag

Kerkdiensten
in de tehuizen

mocht ontvangen. Ook mijn dank voor de vele kaarten, telefoontjes
en bezoek na mijn operatie.
Riet Baak

Vrederust-West

Rond de afgelopen feestdagen en jaarwisseling kregen we weer tal

Gulden Huis

van creatieve en opbeurende wensen uit jullie midden. Hartelijk
bedankt daarvoor! Via de digitale versie van SamenZijn blijven we
goed op de hoogte van het „wel en wee‟ van wijkgemeente BouwlustVrederust. Komend voorjaar is het al weer twee jaar geleden dat we
naar Zuidlaren verhuisden. Wat vliegt de tijd! Sinds enkele weken
wonen onze jongste dochter, haar partner en hun tien maanden
jonge dochter ook in het dorp van Berend Botje. Enig om ons vijfde
kleinkind zo vlak in de buurt te hebben. Wij waren in het Haagje wel
anders gewend. Tot slot wensen wij jullie „Vrede en alle goeds‟ toe
voor 2012.
Cees en Margreet Verspuij

Kerkdiensten Shalomkerk 10.00 uur
Zondag 5 febr. Mw. ds. A.H. van Oudenallen
collecte
1. Kerkinactie: werelddiaconaat
2. Wijkgemeente
Zondag 12 febr. Mw. J.W. Vree- van Dongen
collecte
1. Diaconie De Westhoek
2. Wijkgemeente
Zondag 19 febr. Ds. P. Schelling
Dienst van
collecte
1. Diaconie Mappa Mondo
Schrift en Tafel
2. Wijkgemeente
Zondag 26 febr. Ds. N.L. van Dorp
collecte
1. Kerkinactie: 40-dagentijd
2. Wijkgemeente

SamenZijn

Is een uitgave van de

Protestantse wijkgemeente Bouwlust-Vrederust
Redactie:
Medewerkers:

Lia van den Bogaerdt, Rinus van Delft en
Marianne de Haan
Nel Broekman, Anja van Maanen, Marike Nijveld en
Bas Steenks

Opgave of wijzigen van abonnementen : Marianne de Haan,
Laan van Wateringseveld 453, 2548 BM Den Haag. Tel. 3296709
E-mail: mariannedehaan@hetnet.nl
Abonnement € 12,50, te betalen op bankrekening 24487
t.n.v. Administratie Samenzijn Den Haag

Inleveren kopij maartnummer uiterlijk op 17

maart 2012

Redactie SamenZijn, Laan van Wateringseveld 453
2548 BP Den Haag. E-mail: mariannedehaan@hetnet.nl

3 febr. Ds. J. van Kempen
17 febr. Pater Barendse
Diensten van 14.45-15.30 uur
4 febr. Pater H. Hinfelaar
11 febr. Ds. A.S. Rienstra
18 febr. Pater H. Hinfelaar
25 febr. Ds. A.G. Hoogerbrugge
Diensten van 10.30-11.15 uur

De Lozerhof
5 febr. Dhr. Jenne de Haan
12 febr. Dhr. Andries v.d. Steeg
19 febr. Ds. Lenie Vollebregt
26 febr. Ds. Marie-Anne Sijbrandij
Diensten om 14.30 uur

Bijbelrooster
Zondag 5 febr.
Maandag 6 febr.
Dinsdag 7 febr.
Woensdag 8 febr.
Donderdag 9 febr.
Vrijdag 10 febr.
Zaterdag 11 febr.

Deut. 16:18–17:13
Deut. 17:14–18:8
Deut. 18:9-22
Marcus 1:1-15
Marcus 1:16-31
Marcus 1:32-45
Ezechiël 1:1-14

Zondag 12 febr.
Ezechiël 1:15-28a
Maandag 13 febr. Ezechiël 1:28b–3:3
Dinsdag 14 febr. Deut. 19:1-13
Woensdag 15 febr. Deut. 19:14-21
Donderdag 16 febr. Deut. 20:1-9
Vrijdag 17 febr.
Deut. 20:10-20
Zaterdag 18 febr. Deut. 21:1-9
Zondag 19 febr.
Marcus 2:1-12
Maandag.20 febr. Marcus 2:13-22
Dinsdag 21 febr. Ezechiël 3:4-15
Woensdag 22 febr. Ezechiël 3:16-21
Donderdag 23 febr. Ezechiël 3:22-27
Vrijdag 24 febr.
Psalm 57
Zaterdag 25 febr. Deut. 21:10-21
Zondag 26 febr.
Maandag 27 febr.
Dinsdag 28 febr.
Woensdag 29 febr.
Donderdag 1 mrt.
Vrijdag 2 maart
Zaterdag 3 maart

Deut. 21:22–22:12
Psalm 91
Ezechiël 12:1-7
Ezechiël 12:8-20
Ezechiël 12:21-28
Ezechiël 13:1-8
Ezechiël 13:9-16

Dit Bijbelrooster wordt gratis
verspreid door het NBG (Nederlands
Bijbelgenootschap). Elke gift is meer
dan welkom.
NBG, bankrekening. 26 63 80 808
te Haarlem.
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Kerkgebouw Vrederustlaan 96, 2543 ST Den Haag. Tel. 3667494
Interim predikant
Ds. J.A. (Joan) van Kempen Chopinplein 5, 2421 TT, Nieuwkoop
(pastoraat)
Tel. 0172-570019
E-mail: joanvankempen@ziggo.nl

Pastorale contactadressen

Riet Blok, tel. 3213444 en Philip den Heijer, tel. 3910762
Scriba
Dhr. G. (Guus) van der Horst Drapeniersgaarde 130, 2542 VT Den Haag
Tel. 3292511. E-mail: g.vanderhorst@hotmail.nl

Penningmeester
Dhr. R.C.M. (René) Denie

Leyweg 1124 2545 GZ Den Haag
Tel. 3214112. E-mail: renedenie60@hotmail.nl
Banknummer: 635814730 t.n.v.
CKV Protestantse Gemeente 's-Gravenhage o.v.v. KB Bouwust-Vrederust

Voor al uw christelijke
lectuur, muziek en kaarten
Chr. Boekwinkel

‘De Smidse’
Plein 5, Wateringen
Openingstijden:
woensdag t/m vrijdagmiddag
van 13.30-17.00 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur

TEL. 0174-270052

Afdeling Den Haag

Maak de PCOB sterk
en wordt lid
U kunt zich aanmelden bij:
Mevrouw C.C.A. de Haan
tel. 3665038
Inlichtingen bij:
De heer A.G. Tulling
tel. 3858611

Als u bij
Elvira niet
slaagt, dan
slaagt u
nergens !!!
Iedere week
Nieuwe
Modellen !
Wij hebben
Maat 38-50 !

BOEKHANDEL
Reisgidsen
Kinderboeken
Kookboeken
Wenskaarten
Legpuzzels
Loterijen
TNT postkantoor

Loosduinse Hoofdstraat 300
Centrum Loosduinen
Telefoon: 070 - 3 97 77 31

Bouwlustlaan 107
Den Haag
Tel. 070 3675952

